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חוק האריזות נחקק במדינת ישראל בשנת 2011 

האריזות חוק

בישראל הידעת? הנוצרת מהפסולת כ מרכיבות אריזות

 מטרת החוק: 
להסדיר את הטיפול בפסולת שמקורה באריזות. החוק מחייב את היצרנים לצמצם בכמות פסולת האריזות 

ולדאוג לאיסופן מהצרכנים לצורך שימוש חוזר ומחזור. 

החוק חל על אריזות מחומרים שונים: נייר, זכוכית, פלסטיק ומתכת. 

היצרנים והיבואנים יהיו מחויבים  למחזר 60% מהאריזות של המוצרים שנמכרו.

לסיכום - החוק נועד להביא לצמצום הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את 

הטמנתה ולעודד מחזור אריזות.
 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf


לנשיאת שנועד או למוצר קיבול כלי או עטיפה המשמש שהוא חומר וכל חפץ

אינו אך המוצר עם שמשווק מה כל הינה אריזה להגנתו או להצגתו מוצר

האריזות חוק עצמו המוצר

אריזה מהי

http://www.google.co.il/url?url=http://clipartist.info/FAVS/2011/October/COLOURINGBOOK.ORG/yogurt.svg.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jr-WU9WmFontOsHxgLAI&ved=0CCYQ9QEwAw&usg=AFQjCNGoHemY41vhkJ2CBXw0_PmVQBpFFg
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


"אריזת מכירה"- אריזה שנועדה לצרכי מכירה לצרכן בנקודת המכירה 

לדוגמא: גביע מעדן חלב, בקבוק חומרי ניקוי, מיכל תרסיס, קופסת 

השימורים, מיכל גבינה ,קרטון חלב, בקבוק בושם, קלקר ופלסטיק הנצמד 

לבשר וכד'.

 "אריזה קבוצתית"- אריזה שנועדה לרכז כמה מוצרים למכירה לדוגמא: 

אריזת שישיית בקבוקי שתייה או קרטון המאגד מעדני חלב, פלסטיק המאגד 

 פחיות וכד'.

אריזות סוגי

http://www.google.co.il/url?url=http://clipartist.info/FAVS/2011/October/COLOURINGBOOK.ORG/yogurt.svg.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jr-WU9WmFontOsHxgLAI&ved=0CCYQ9QEwAw&usg=AFQjCNGoHemY41vhkJ2CBXw0_PmVQBpFFg
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


"אריזת הובלה"- אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה 

מוצרים כגון קרטון גדול ומשטחי עץ.

"אריזת שירות" - אריזה המיועדת למכירה ושיווק וניתנת ללקוח 

בעת הרכישה לדוגמה: שקית נייר לנשיאת דברי מאפה או שקית בחנות 

בגדים, שקית פלסטיק בסופר, כוס לשתייה חמה וכד'.

אריזות סוגי

http://www.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=9&id=aHR0cDovL3d3dy5mcmVldmVjdG9ycy5uZXQvZGV0YWlscy9QYXBlcitDb2ZmZWUrQ3Vw&fileid=443100
http://www.crazyfreevector.com/uploads/091019/1_203324_2.jpg


היצרנים והיבואנים יוכלו ליישם את החוק 

רק אם

אנחנו הצרכנים נעזור להם.

החוק את מיישמים איך



פחים סגולים

לאריזות זכוכית כגון: 

צנצנות ללא מכסה, בקבוקי זכוכית ללא פקק.

ברחבי יוצבו או הוצבו ליצרנים לעזור נוכל שאנו כדי

אריזות פסולת לאיסוף ייעודיים מכלים היישובים



 פחים כחולים

לאיסוף נייר וקרטון דק.

פחים אפורים

לאריזות אלומיניום כגון: קופסאות 

שימורים, קופסאות מזון לתינוקות.



לקרטונים
כגון האריזות סוגי שאר לכל

וכד חומוס חלב מעדני אריזות

פחים כתומים
קרטוניות 



הפסולת סוגי את ולהפריד למיין נמשיך בנוסף
היישוב ברחבי קיימים שכבר למכלים גם המתאימים

למחזוריות הבקבוקים

ליטר עד פלסטיק בקבוקי
פקק עם

למתקן מחזור סוללות

משומשות סוללות למתקן מחזור טקסטיל

מפות וילונות בד תיקי
וכד משימוש שיצאו בגדים



קומפוסטר

אורגנית פסולת

לפח הירוק
למחזר ניתן שלא הפסולת סוגי יתר

שבורים צעצועים טיטולים כגון



אשדודי דודי סרטון

http://www.youtube.com/watch?v=WuQAiQfXMug


נקטין את כמות הפסולת הנשלחת להטמנה ובכך נגדיל את כמות השטחים הפתוחים בארץ

במקום שהשטחים הפתוחים יהפכו לשטחי הטמנת פסולת ניתן יהיה לעשות בהם מגוון שימושים מועילים 

לאדם ולסביבה.

 נסייע למניעת זיהום אויר הנגרם כתוצאה מתהליך ההטמנה

הפסולת שמצטברת ומוטמנת פולטת גזים רעילים המשתחררים לאטמוספירה ומזהמים את האוויר . 

בנוסף, ככל שיש יותר פסולת נדרשים יותר כלי תחבורה (משאיות) לשינוע הפסולת לאתרי הטמנה. כלי 

רכב אלו צורכים דלק ופולטים גזים המזהמים את האוויר.

סוגי ושאר האריזות והפרדת מיון של פשוטה פעולה ידי על

ייעודיים למכלים הביתית הפסולת



נסייע למניעת זיהום קרקע הנגרם כתוצאה מתהליך ההטמנה

פסולת המצטברת על פני השטח או נקברת באדמה מתפרקת לחומרים שונים שחלקם מחלחלים 

לקרקע ומזהמים אותה. 

4. נסייע למניעת זיהום מים הנגרם כתוצאה מתהליך ההטמנה

פסולת המצטברת על פני השטח או נקברת באדמה מתפרקת לחומרים שונים. חלק מהחומרים 

מתפרקים במגע עם מי גשמים, חומרים אלו נשטפים ומגיעים ישירות אל הנחלים ואל מאגרי המים. 

הם ממשיכים לחלחל, ובסוף דרכם הם מגיעים לשכבות האקוויפר וגורמים לזיהום מי תהום. 

 

סוגי ושאר האריזות והפרדת מיון של פשוטה פעולה ידי על

ייעודיים למכלים הביתית הפסולת



נקטין את הצריכה של משאבי כדור הארץ

בעקבות הצריכה ההולכת והגדלה של בני האדם, משאבי כדור הארץ כגון נפט, עצים, 

מינרלים מן הטבע וכו' הולכים ומדלדלים. על ידי הפרדת פסולת ומחזורה אנו עושים 

שימוש חוזר במוצרים ובכך מביאים לחיסכון במשאבי כדור הארץ. לדוגמא- מחזור נייר 

מביא לכך שיכרתו פחות עצים לשם ייצור הנייר, מחזור בקבוקי פלסטיק מביא לחיסכון 

בשימוש בנפט וכד'.

הפסולת סוגי ושאר האריזות והפרדת מיון של פשוטה פעולה ידי על

ייעודיים למכלים הביתית



ועכשיו
הפסולת את הצילו למשחק

את הצילו למשחק קישור

הפסולת

משחק• הוראות

וגזירה• להדפסה כרטיסיות

http://www.env.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA/
http://www.env.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA/


סבבה• אתר

הסביבה• להגנת המשרד אתר

של• האריזות חוק ממצגת לקוחות זו במצגת מהתמונות חלק

מזרחי נגב הסביבתית היחידה

ביבליוגרפיה

טל יבנה חבל אשדוד הסביבה לאיכות ערים איגוד של החינוך צוות נוספים לפרטים


